
."أساسيات استخدام قواعد البيانات"تحية لكم جميعا ومرحبا بكم في ھذه الندوة ا�لكترونية بشأن 

ھدى فن زيلإسمي 

1



2

:بالبراءاتالخاصةالبياناتقواعدباستخدامالمتعلقةالتاليةالمواضيعفيسننظرا�لكترونيةالندوةھذهفي

بالبراءاتالخاصةالبياناتقواعدفيالعناصرتلكبلورةوكيفيةبراءةلطلبالمكّونةالعناصر

استخداموكيفية،التقريبومعام;تالبوليانبةالمعام;تسيما:،المصطلحاتعنللبحثالمستخدمةالعملياتو
العبارات

التداخلو

البديلةالحروفمعام;تو



3

.ويوجد عادة في الصفحة اBولى من الوثيقة" البيانات الببليوغرافية"من بين عناصر وثيقة البراءة عنصر ُيسمى 

.كما تشتمل الصفحة اBولى عادة على عنوان وموجز، أو ملخص مقتضب ل;ختراع



4

وتشتمل تلك اBرقام على رقم الطلب ورقم . تشتمل البيانات الببليوغرافية على أرقام ُتستخدم لتمييز الوثيقة عن سواھا
.المنشور



5

.وقد تشتمل أيضا على أعداد تشير إلى وثائق سابقة، : سيما الوثائق التي ُيطالب على أساسھا باBولوية



6

.نشرھاوتاريخالوثيقةإيداعتاريخسيما:،تواريخعلىالببليوغرافيةالبياناتتشتمل

.سابقةأولويةوثيقةأساسعلىودعتأقدالوثيقةكانتإذا،أكثرأوواحدأولويةتاريخعلىأيضاتشتملوقد



7

)باعتبارھاأو(باعتباره،أكثرأوواحدةمنظمةأو،أكثرأوواحدةشركةأو،أكثرأوواحدفردإلىالوثيقةتشيرقد
.والمودعالمخترع



8

قد تشير الصفحة اBولى أيضا إلى مجال التكنولوجيا الذي ينتمي إليه ا:ختراع الوارد في الوثيقة، وذلك من خ;ل 
.تصنيف البراءات

.وسننظر بمزيد من التفصيل في تصنيف البراءات في الندوات ا�لكترونية القادمة



9

التي يرغب " الدول المعّينة"كما تشير بعض وثائق البراءات، : سيما طلبات البراءات ا�قليمية أو الدولية، إلى ما ُيسمى 
.المودع في أن يكون له خيار التماس الحماية ببراءة فيھا



10

."المواصفاتتحديد"أحياناُيسمىماأوالوصفالبراءاتوثائقمنھاتتكّونالتياBخرىالشائعةالعناصرمن

تلكعنأساسيةمعلوماتيوفروقد،معّينةتقنيةلمشكلةتناولهطريقةأو،ا:ختراععملطريقةالوصفويشرح
").السابقةالصناعيةالتقنيةحالة"البراءاتمجالفيُيسمىما(للمشكلةأخرىحلو:يذكروقد،المشكلة



11

.المودعيلتمسھاالتيالحمايةنطاقالمطالبتحّددو .البراءةوثيقةمنھاتتكّونالتياBساسيةالعناصرمنالمطالب



12

.ترد ھذه العناصر المكّونة لطلبات البراءات في ھيكل قواعد البيانات الخاصة بالبراءات

وھي تمّكننا، مث;، من البحث بحسب اBرقام أو اBسماء أو الكلمات المفتاحية أو تصنيف البراءات أو بحسب مجموعة 
.من العناصر أو المجا:ت المختلفة



13

الذي يمّثل المجال الخاص باسم  "PA"في بعض أنظمة قواعد البيانات ُتمثWل المجا:ت باستخدام رموز خاصة، مثل رمز
.المودع



14



15

البحثمصطلحاتبينللربطُتستخدمالتي،المعام;تأنواعمختلففيسننظرا�لكترونيةالندوةمنالجزءھذافي
.أفضلبطريقةبحثناتحديدمنبالتاليوتمّكننا

.فيھاسننظرالتيالمعام;تأنواعمننوعأّولھيالمنطقيةأوالبوليانيةالمعام;ت

."أو xو"،"دون"،"أو"،"و": التاليةالمعام;تالنوعھذاويشمل

،مث;،فيمكن .نستعملهالذيالبياناتقاعدةنظامحسبمانوعامختلفةبطريقةالمعام;تھذه)ُتستخدم(ُتمّثلأنويمكن
.زائدبع;مة"و"وظيفةتمثيل



16

طلبات منمجموعةفيننظردعنا) بحثكنتائجعلىوأثرھا(المعام;تھذهبھاتعملالتيالفعليةالطريقةلرؤية
.مختلفةبوليانيةومعام;ت "كرة"و "تنس"كلمتيتستخدمالتيالبحث

لكلمةنتيجة  2829و "تنس"لكلمةنتيجة  219علىنحصلفإّننا،منفصلبشكل "كرة"و "تنس"عنبحثناوإذا
.نتيجة 3048قدرهمجموعوعلى ،"كرة"



17

ف; بّد أن تكون الوثائق الموجودة في نتائجنا مشتملة على ك; " و"إذا جمعنا بين مصطلحي البحث باستخدام المعامل 
.المصطلحين

.وعدد الوثائق المشتملة على ك; المصطلحين أقّل بكثير ھنا من عدد الوثائق المشتملة على أحدھما



18

فإّننا سنحصل على وثائق مشتملة إّما على أحد المصطلحين أو " أو"إذا جمعنا بين مصطلحي بحثنا باستخدام معامل 
.كليھما

ون;حظ أّن عدد النتائج ھنا أقّل من العدد الُمحّصل عليه عندما بحثنا عن الكلمتين بشكل منفصل، Bّننا نتجّنب حساب 
.الوثائق المشتملة على ك; المصلحين مّرتين



19

.:ستبعاد بعض المصطلحات من نتائجنا" دون"يمكّننا استخدام المعامل 

.من نتائجنا" كرة"وھنا استبعدنا مصطلح 



20

".  دون"المعاملبعدالمصطلحذلكبوضعنتائجنامن "تنس"مصطلحاستبعاديمكننا

قبلالواردفالمصطلح .حولهالواردينالمصطلحينترتيبإلىا:نتباهعليكيجب،"دون"قبيلمنمعاملاستخداموعند
.بحثكنتائجمنالُمستثنىالمصطلحفھوبعدهالواردالمصطلحأّما،بحثكنتائجفيالمطلوبالمصطلحھوالمعاملھذا



21

البوليانيان؟المعام;نھذاناستخداميمكنناسياقاتأيةفي

و "ذرة"المصطلحيناعتبار،مث;،فيمكن .مرتبطينمفھومينأومرادفينبينللجمععادة "أو"المعاملُيستخدم
،معا كليھماعلىتشتمل:التيالوثائقاستثناءدونبحثنانتائجفيالمصطلحينأحدندرجأنونريد .مرادفين "ماييز"

."أو"المعاملنستخدملذا

،مرتبطينمفھومينبينالجمعأردناوإذا .النباتمننوعالذرةBنّ ،مترابطان "نبات"و "ذرة"مصطلحيفإنّ ،وبالمثل
."أو"المعاملاستخداملناينبغي

."و"المعاملاستخدامعلينافيجب،بحثنانتائجوثائقفيالمصطلحينك;يردأنأردناإذا،ذلكعكسوعلى



22

.اشتمال نتائج بحثنا على ك; المصطلحين اللذين ٌجمع بينھا" و"يضمن المعامل 

في أجزاء مختلفة تماما " ذرة"ومصطلح " سماد"فقد ُيعثر ھنا على مصطلح . ولكّنه : يضمن ورودھما في سياق واحد
من الوثيقة التي نستخرجھا، وبالتالي قد نحصل على وثائق أقّل وجاھة في نتائجنا نظرا لعدم اشتراط وجود سياق بين 

.المصطلحين



23

.لضمان ورود المصطلحين في سياق واحد يمكننا استخدام معام;ت التقريب

فبإمكاننا، مث;، . وتساعد ھذه المعام;ت على ضمان ورود المصطلحين في سياق واحد من خ;ل تقليص المسافة بينھما
تحديد ضرورة أن : تتجاوز المسافة الفاصلة بين مصطلحي البحث خمسة مصطلحات، وبالتالي نضمن ورودھما ضمن 

.نفسھا في النص" الفكرة"



24

."غير المرّتبة"والصبغة " المرّتبة"، أي ما أسميه الصبغة "صبغتين"تتخذ معام;ت التقريب 

.وتقتضي المعام;ت المرّتبة أن يرد المصطلحان اللذان تجمع بينھما في الترتيب ذاته المحّدد في طلب البحث

.أّما المعام;ت غير المرّتبة فتجيز أن يرد المصطلحان في ترتيب غير ذلك المحّدد أص;

، فإّنني لن أحصل سوى على الوثائق التي يرد فيھا مصطلح "سماد" "قبل" "ذرة"فإذا قمت، مث;، ببحث على أساس 
ھو معامل خاص بنظام البحث في ركن البراءات وقد " قبل"وأوّد أن أشير إلى أّن المعامل ". سماد"قبل مصطلح " ذرة"

.: يكون متاحا، أو قد يكون متاحا بصيغة مختلفة، في أنظمة قواعد البيانات اBخرى



25

الُمستخدم في نظام البحث في ركن البراءات، فيمكن أن " قرب"على العكس، إذا استخدمنا معام; غير مرّتب، كمعامل 
بأي ترتيب في نتائج بحثنا، ولكن ضمن مسافة محّددة بينھما، Bّننا نستخدم أحد معام;ت " سماد"و" ذرة"يرد مصطلحا 

.التقريب

وكما ن;حظ، يمكننا الحصول على نتائج أكثر إذا ما استخدمنا المعام;ت غير المرّتبة مقارنة بالمعام;ت المرّتبة، ذلك 
.أّن المعام;ت المرّتبة تستثني الوثائق التي : يرد فيھا المصطلحان بالترتيب المحّدد أص;



26

كيف ستبحث عن ا:ختراعات المتعلقة بضغط الدم؟: "دعنا ننتقل اcن إلى العبارات ونبدأ بالسؤال التالي



27

.في كل الوثائق التي تحصل عليھا" دم"و" ضغط":شتراط ورود المصطلحين " و"بإمكانك استخدام المعامل 

ولكّن المصطلحين المذكورين لن يردا، كما أشير إليه سابقا، في سياق واحد، وبالتالي ھناك احتمال بأن نحصل على 
.وثائق أقّل وجاھة بالنسبة لمجال اھتمامنا



28

.لضمان ورود مصطلحينا في سياق واحد يمكننا استخدام معام;ت التقريب

.والمشكلة المطروحة ھي أّن معام;ت التقريب : تتحّملھما كل أنظمة قواعد البيانات



29

.تحديدا "ضغط الدم"با�ضافة إلى ذلك لسنا مھتمين سوى بمصطلح 

ويمكننا، في . معا كعبارة" دم"و"  ضغط"وعليه : بّد لنا من إب;غ نظام قاعدة البيانات بأّننا نريد أن يرد المصطلحان 
كثير من أنظمة قواعد البيانات، القيام بذلك من خ;ل وضع ع;متي تنصيص حول المصطلحات التي نريد أن ترد 

.كعبارة



30

أمام مختلف الخيارات المتاحة أمامنا، ما ھو تأثير خيارنا على نتائجنا؟

البحث اBوسع، ويمّكننا عادة من الحصول على أكبر عدد من النتائج، مع احتمال الحصول أيضا " و"ويتيح لنا المعامل 
.على مزيد من النتائج غير الوجيھة

وتتيح لنا معام;ت التقريب بحثا أضيق، بينما تتيح لنا العبارات البحث اBضيق من خ;ل استثنائھا Bية وثائق يرد فيھا 
.ك; المصطلحين على نحو  غير العبارة المحّددة أص;



31

و " و"قد نرغب، في طلب البحث، في الربط بين مصطلحات متعّددة والجمع بينھا من خ;ل معام;ت مختلفة، مثل 
."أو"

.فقد نرغب، مث;، في البحث عن تفاح وبرتقال أو موز



32

...ولكن إذا قمنا بھذا البحث فھل نحن نقصد البحث عن تفاح وبرتقال

أو موز؟ ...

"  موز"معا، أو على مصطلح " برتقال"و" تفاح"وبعبارة أخرى ھل نريد الحصول على وثائق تشتمل على مصطلحي 
كبديل لھما؟
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...أم ھل نريد البحث عن تفاح

 .وبرتقال أو موز...

أو مع مصطلح " برتقال"إّما مع مصطلح " تفاح"وبعبارة أخرى ھل نريد الحصول على وثائق يرد فيھا مصطلح 
."موز"
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.ھناك، كما ت;حظ، غموض يحيط بمنطق إجراء البحث الذي نقوم به
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."التداخل"لرفع ھذا الغموض يمكننا استخدام قوسين حول ما ُيسمى 

.سُتعالج المعادلة الموجودة داخل القوسين قبل المعادلة الموجودة خراجھما

، فإّننا سنضمن أّن عنصري ھذه المجموعة سُيعالجان معا، وبالتالي "برتقال" و"تفاح "فإذا وضعنا قوسين حول مجموعة 
."موز"أو مصطلح " برتقال"و" تفاح"سنحصل في بحثنا على وثائق تشتمل على مصطلحي 

، فإّننا سنشترط ورود أحد المصطلحين في "موز" أو"برتقال "وعلى عكس ذلك، إذا وضعنا القوسين حول مجموعة 
."تفاح"نتائجنا، مع مصطلح 
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كيف ستبحث عن جميع أشكال ا:ختراعات المتعلقة بالكھرباء؟: سؤال آخر
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.وغير ذلك" كھربي"و" كھربائي"و" كھرباء"قد تشمل بعض المصطلحات المرتبطة بھذا المجال 



38

."أو"المعاملباستخدامبينھاالجمعيمكنناالبعضببعضھاجميعامرتبطةالمصطلحاتھذهأنّ بما
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...ولكن دعنا ننظر بإمعان إلى مصطلحاتنا



40

وبعبارة أخرى فھي تنتمي إلى الجذر .  ن;حظ أّن جميع مصطلحاتنا لھا رمزان مشتركان في بدايتھا، أي الحرفين ك و ه
 .أو الجذع نفسه



41

معامل الحروف "يمكننا استخدام ھذا الجذع المشترك للبحث عن جميع المصطلحات في آن واحد وذلك بإضافة ما ُيسمى 
.ويمّثل معامل الحروف البديلة عددا محّددا من الرموز. إلى الجذع" البديلة

فإذا أضفنا مث; ع;مة نجمية، التي تمّثل في كثير من أنظمة قواعد البيانات أي عدد من الرموز، إلى الجانب اBيسر من 
، فإّننا سنحصل على وثائق تشتمل على أية كلمة تبدأ بذلك الجذع، بما في ذلك كھرباء وكھيربي "كه"الجذع 

 .وكھرومغناطيسي
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...فيھانظرناالتيالمواضيعبسرعةنستعرضإذادعنا

:لقد نظرنا في

والمطالب؛والوصفالببليوغرافيةالبياناتذلكفيبما،براءةلطلبالمكّونةالعناصر

؛"أو"و "و"معام;سيما:،البوليانيةالمعام;تو

التقريب؛معام;تو

العبارات؛و

المعام;ت؛المزج بين عندالغامضالمنطقلتسويةوالتداخل

.البديلةالحروفومعام;ت
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.دعنا اcن نطّبق ما تعلمناه من خ;ل النظر في سيناريو واقعي

وُطلب منك البحث عن التدخ;ت المتعلقة برقاقات تحديد . تريد إحدى شركات النقل البحري تحسين إدارة لوجيستياتھا
.التي ُتستخدم لتتّبع حركة الحاويات،RFIDالھوية بترددات الراديو، أو ما ُيسمى اختصارا 
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.دعنا، كخطوة أولى، نستخرج المفھومين الرئيسيين المرتبطين بالتكنولوجيا التي تھّمنا

.وسنستخدم ھذه المفاھيم كمصطلحات لبحثنا

.والحاويات RFIDوالمصطلحات ھي الراديو والترددات وتحديد الھوية و
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كعبارة وذلك " تحديد الھوية بترددات الراديو"دعنا، كخطوة أولى، إب;غ نظام قاعدة بياناتنا بأّننا نوّد أن ُيعالج المصطلح 
.بوضع تلك الكلمات بين ع;متي تنصيص
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.دعنا اcن نحّدد الطريقة التي نريد الجمع بھا بين مصطلحاتنا

.، Bّنه يمكن اعتبار كليھما مرادفا لkخر"أو"باستخدام  "RFID"و" تحديد الھوية بترددات الراديو"سنجمع بين 

."و"باستخدام المعامل " حاويات"وسنضّيق مجال بحثنا بحصره في الوثائق التي تشتمل على مصطلح 

، وبالتالي من المحتمل أن يكون منطق بحثنا "أو"و " و"وكما ت;حظ فإّننا نمزج بين معاملين اثنين وھما المعام;ن 
.غامضا، كما تذُكر من مثال الفاكھة الذي قدمناه سابقا
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.لتسوية ھذا المنطق الغامض سنستخدم اBقواس �حداث تداخل في بحثنا

فنحن نبلغ قاعدة بياناتنا بأّننا نوّد أن ُتعالج مجموعة مرادفاتنا أّو:، وأن ُيجمع بعد ذلك أحد المصطلحين بمصطلح 
."حاويات"
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، "حاوية"فحسب بل كذلك على مصطلح " حاويات"وأخيرا قد نرغب في الحصول على وثائق : تشتمل على مصطلح 
."�دارة الحاوية RFIDاستخدام تقنية"مثل 

ولعلّك تذكر أّن من الخيارات المتاحة للحصول على وثائق تشتمل على مجموعة من المصطلحات المرتبطة استخدام 
والم;حظ، في ھذه الحالة، أّن الجذع المشترك بين . معام;ت الحروف البديلة مع الجذع المشترك بين تلك المصطلحات

."حاويات"لتشكيل مصطلح " ات"، وأضيف إلى الجذع حرفا "حاوية"ھو " حاوية"و" حاويات"مصطلحي 
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لقد أعددنا اcن طلب البحث الخاص بنا ويمكننا أن نكتفي بإلصاقه داخل نظام قاعدة البيانات الذي يتحّمل المعام;ت التي 
.أدرجناھا في طلبنا

وكمثال على ذلك دعنا نستعمل خدمة البحث في نظام ركن البراءات، وھو عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية تتيحھا 
.المنظمة العالمية للملكية الفكرية مجانا
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.نلصق طلب البحث الخاص بنا داخل ا�طار المناسب
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.، بما في ذلك العنوان والموجز"الصفحة اBولى"ونجري بحثنا في مجا:ت البيانات المجّمعة بوصفھا 
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يمكننا، باستخدام الطلب الذي أعددناه، الحصول على مجموعة من النتائج التي يبدو أّنھا تشتمل على بعض الوثائق 
 .الوجيھة للغاية
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... "تجّنب التملّك غير المشروع للمحتويات الموجودة في حاوية واحدة أو أكثر"لقد حصلنا، مث;، على نتيجة معنونة 
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."أنظمة وأساليب تأمين إدارة س;سل ا�مداد ومراقبة قوائم الجرد"ونتيجة أخرى بعنوان ...

وبالتالي فمن خ;ل طلب بحث بسيط نسبيا يستند إلى العناصر اBساسية التي ناقشناھا يمكننا فع; تحقيق نتائج عالية 
.الجودة
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.وبذلك أختتم ھذا العرض وأوّد أن أشكركم على حسن ا:ستماع

وسأخّصص بعض الدقائق لmجابة على اBسئلة التي طرحھا المشاركون أثناء الندوة ا�لكترونية وأدعوكم إلى طرح أية 
.أسئلة أخرى


